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Student Tomáš ňíha oyp.acoval bakalářskou prád natéma:

Stavebně technologiclcá studie výstavby rodinného domu.
Popis stavby. Rodinný dům se zubni ordinacíje projektantem řešenjako částečně

podsklepený a dvoupodlažni objekt zastřešen šiknou střechou nad dnrhým paďIažim a

plochými střechami nad prvním podlažim. Budova je v půdorysné ploše tvořena několika

pravidelnými obdélníky. Hřeben tvořený střešní skládanou betonovou krytinou má r.,ýškovou

úroveň + 8,370 mm. zastřešení druhého nadzemniho podlaží je tvořeno šikmou valbovou

střechou o sklonu 15o. Zastřešení prvního nadzenrního podlažíje vyřešeno plochou střechou

s vegetačním povrchern či betonovými dlaždicemi. Objekt je založen na základav}ch pasech

s využitím základavých tvarovek rtracaného bedněni svýztuži vyplněných betonem. nosné

zdiva je vyzděno z vápenopískov.Ých cihel lfulksandstein KS-Quadro El20a-24a a KS-LD
10DF/300 tl. 300mm. Prvky jsou kladeny na tenkovrstvou maltu CEMIX pevnostní třídy
MC20. Jako tepelný izalant obvodového zdivaje vzhledem ke svým vlastnostem navržena

minerální vlna z kamenných vláken ISOVER TF Profi. Vodorovné nosné konstrukce jsou

rrzhledem k velkému rozponu mistností vytvořený z železobetonoých předepjatých stropních

panelů SIROLL. Konstrukce šikmé střechy je dle projektu tvořena novodobým dřevěnýnr

krovem se sklonem střechy 15o. Střešnikrytinaje tvořena betonovými taškami od firmy
Bramac s výrobním označením MAX 7 se vzorem černé barvy,

Obsahem bakalářské práce Tomáš Řrry Uyto vypracováni technické zprávy řešeného

objektu, technologické studie realizace hlavních technoiogických etap pro zadaný objekt

(zemni práce, základy,lrrubá vrchní stavba), časového a finančního plánu výstavby, základni

koncepce staveništního písvozt}, výkazu výměr určených objektů výstavby, technologického
předpisu pro vybraný stavební pfoces a bezpečnostních opatření na stavbě. Jakojiné zadáni

student vypracoval strojní sestavu pro zhotovení montované stropni konstrukce a monolitické

konstrukce v1ložené teía§y.

Všechny přílohy jsou zpracovány velmi pěkně a přehledně . Prác,e Tomáše Ríhy
obsahuje všechny požadované náležitosti a splňuje veškeré požadavky zadáni" Student

Tomáš Říha 
"pracovával 

bakalářskou práci samostatně a touto prací prokázal, že je velmi
dobře schopen aplikovat vlastní poznatky v konkrétní samostatné práci.
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